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Streetsurfing op het
waveboard
Dat er in het bewegingsonderwijs steeds meer nieuwe bewegingsactiviteiten gedaan
worden, blijkt wel uit de vele programma’s met innovatieve activiteiten in onder andere
sportklassen (meestal in de onderbouw van het VO) en sportoriëntatie- en keuzeprogramma’s in de eindexamenklassen (SOK). Maar of deze trend ook indaalt in het basisonderwijs moeten we afwachten! In ieder geval kan streetsurfing ook op dat ‘niveau’
aangeboden worden. Kortom een (sport-/beweeg-)activiteit voor iedereen.
Door: Eric Gotjé
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In Amerika (het zal ook eens niet) waren
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genomen aan een clinic
van streetsurfing. Tijdens
de scholentour
2007/2008 hebben
namelijk al meer dan
150.000 scholieren/leerlingen kennis kunnen
maken met het streetsurfen. Dit wordt geheel
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Het waveboard is een nieuw inline action board welke snowboarden, golfsur-
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street surfing benelux b.v.
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wavehockey als innovatieve

is nog volop in ontwikkeling en op dit

Verplicht

‘trendy’ sportactiviteit

moment zijn er nog weinig scholen

Helm. Het is verplicht om met een helm

Als vervolg op het ‘gewone’ streetsurfen

waar wavehockey gespeeld wordt.

op het hoofd te spelen. Deze helm moet

is er sinds kort een innovatieve ‘sport’

Vanuit de try-outs is echter duidelijk

goedgekeurd zijn en moet met de clip

ontwikkeld door Street Surfing Benelux

naar voren gekomen dat er wel vol-

(strak) onder de kin vastgemaakt zijn.

B.V. Dat is wavehockey. Het is een vorm

doende animo voor is.

De helm moet goed passend zijn.

van hockey, dat je speelt op het wave-

Hieronder volgt een korte beschrijving

Optioneel

board met facetten van het inlineskaten

van het (nog steeds in ontwikkeling

De hier onderstaande genoemde

en ijshockey. Doordat de doeltjes in het

zijnde) spel.

beschermingen zijn optioneel en niet

midden staan is het spel snel en dyna-

Voor een meer gedetailleerde beschrij-

verplicht. Overigens raad ik aan om deze

misch.

ving over de (competitie)regels kunt u

beschermingen te dragen.

Op het moment dat de ene partij mist

terecht op de site van de KVLO.

Polsbescherming (vanaf 2010 verplicht)
Kniebescherming

en de bal langs het doel gaat, bestaat er
veiligheid staat voorop

Elleboogbescherming

heid om de bal in het andere goal te

Street Surfing Benelux raadt het ten

Scheenbescherming (vanaf 2010 ver-

‘schieten’. Voor het spelen van wavehoc-

strengste af om zonder bescherming op

plicht).

key is, in tegenstelling tot het streetsur-

het waveboard te staan en/of te rijden.

voor de tegenpartij direct een mogelijk-

fen zelf, wel enige ervaring met het

Daarnaast is een aantal beschermingen

interesse in een (gratis) clinic?

waveboard vereist. Deze nieuwe ‘sport’

verplicht en/of optioneel.

Bent u geboeid geraakt door deze nieuwe
‘trendy’ activiteit? Wilt u uw leerlingen
ook kennis laten maken met streetsurfing? Street Surfing Benelux B.V. verzorgt

Het WaveHockey Court

namelijk (gratis) clinics op alle hiervoor
geïnteresseerde scholen. Hiervoor moet
u echter het online aanvraagformulier
invullen. Voor meer informatie hierover
verwijs ik u graag naar
www.streetsurfing.nl.
Meer informatie over het wavehockey is
te vinden op www.kvlo.nl
Over de schrijver
Erik Gotjé is derdejaars student
Sportmanagement (Sport & Bewegen)
Legenda

Opdracht

• goal (afmetingen)

Probeer d.m.v. samenspel de bal in het doel

• middenlijn

van de tegenpartij te schieten.

stage liep hij bij Street Surfing B.V. Daar

• uitneemvak

Sportspecifieke regels

ontstond zijn enthousiasme om anderen

• zij/achterlijnen

• er wordt zonder keeper gespeeld

Materialen

• na een scoren dient de bal ingenomen te

• witte gatenbal of lichte (gekleurde) zaal-

worden vanuit het uitneemvak

aan de Calo te Zwolle. Zijn tweedejaars

met deze nieuwe vorm van bewegen/sporten in de ‘vrije’ tijd in aanraking te laten

• per score krijg je één punt

komen en zelfs te beïnvloeden. Naast het

• minivoetbaldoeltjes/ijshockeydoeltjes

• er mogen maximaal twee spelers, dus

verzorgen van diverse clinics op scholen, is

• WaveHockeySticks (uni-hockeysticks)

van elk team één, in een duel strijd

• boarding (of houten balken voor de zij-

leveren om de bal

hockeybal

en achterlijnen):
veldgrootte: 12.5 bij 22.5 meter
• tape/pilonnen om het uitneemvak af te

• de stick mag niet boven het middel/de
heupen uitkomen.

hij verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van wavehockey. Inmiddels is
deze stage, inclusief opdrachten vanuit de
Academie gecontinueerd in het werkne-

bakenen (Uitneemvak aan beide kanten

merschap bij de jonge organisatie Street

van het veld. 1.5 meter vanaf de achter-

Surfing Benelux B.V.

kant van het veld, over de gehele breedte).
Spelers
• 2 x 3 spelers in het veld.

Foto’s: Eric Gotjé
Correspondentie: erik@streetsurfing.nl

Bijlage 1: wavehockey
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Site: www.streetsurfing.nl

